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”Måske burde vi drøfte, hvordan vi bedst griber sagen an,” foreslog Rachel.

”Jeg skal nok afholde mig fra at optræde som en elefant i en porcelænsbutik,” svarede sheiken med et lille
smil.

Et øjeblik var Rachel ude af stand til at sige noget. Sheiken smilede ikke meget, men når det skete, var det
overvældende. Måske var det godt, at han var så alvorlig det meste af tiden – hvis han gik rundt og smilede,

ville ingen få gjort noget som helst.

Hun fattede sig og tog sig selv grundigt i skole. Det var hendes første gyldne regel som guvernante: Forelsk
dig ikke i den mand, der har dig i sit brød.

Men Rachel bliver forelsket, ovenikøbet i det lille ørkenrige Huriens hersker, sheik Malik, som er enkemand
og helt i vildrede med, hvordan han skal tage sig af sine tre børn. Og i hvordan han skal forholde sig til

børnenes tiltrækkende og livsglade nye engelske guvernante ...
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